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АЛГОРИТМ УСПІХУ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ

КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
Соціальні компетентності пов‘язані з навколишністю й життям

суспільства, з соціально-професійною діяльністю особистості
кваліфікованого робітника і передбачають такі його здатності: 1. Аналізувати
механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, визначаючи в
них своє місце, та проектувати стратегію власного життя із врахуванням
необхідності задоволення інтересів і потреб різних соціальних груп,
індивідуумів, відповідно до соціальних норм і правил поведінки в
суспільстві; 2. Продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та
команді; 3. Бути готовим виконувати різні ролі й функції в колективі; 4.
Проявляти ініціативу, підтримуючи та скеровуючи власні взаємини з
іншими; 5. Застосовувати технології трансформації та конструктивного
розв‘язання конфліктів, досягнення взаєморозуміння, компромісу; 6. Брати
на себе відповідальність за власний вибір, за прийняті рішення та їх
виконання; 7. Визначати мету професійно-ділової комунікації; 8.
Застосовувати ефективні стратегії комунікативної взаємодії; 9. Цінувати
соціокультурні й громадянські цінності; 11. Відстежувати нові тенденції й
адаптовуватися до них, практично втілюючи інноваційні підходи.

Професійне навчання – це планомірна, організована діяльність
педагогів та учнів (студентів), спрямована на засвоєння професійних знань,
оволодіння навичок і вмінь, відповідних сучасному рівневі інтелектуально-
технологічного розвитку суспільства й виробництва. Професійне навчання
спрямовується також на різнобічний і гармонійний розвиток морально-
етичних властивостей і особистісних характерологічних якостей майбутніх
робітників, провідне місце серед яких, як засвідчують проведені обстеження,
належить, насамперед, таким: 1. Уміння управляти собою; 2. Наявність
гідних особистих цінностей; 3. Здатність ставити чіткі особисті цілі й
постійно прагнути до їх здійснення; 4. Дбати про особистий розвиток; 5.
Набувати навичок вирішувати проблеми; 6. Творчість та здатність до
впровадження інновацій; 7. Уміти по-діловому впливати на оточуючих
людей; 8. Знати сучасні соціально-етичні норми і використовувати у своїй
діяльності психолого-комунікативні, а також управлінські підходи; 9. З
дотриманням етнокультурних і духовно-екологічних законів толерантно
виконувати різні соціально-виробничі ролі й функції; 10. Уміння самостійно
навчатися упродовж всього життя; 11. Здатність розвивати власну
харизматичність, виступаючи духовним екологом соціального простору.

Засвоюючи під керівництвом педагогів (чи самостійно) технології
професійного розвитку, що сприяють поглибленню соціально-професійної
компетентності, вихованець професійного закладу має оволодіти насамперед
алгоритмом успіху. Алгоритм – це система правил виконання й обчислення
процесу, що дає змогу забезпечити бажаний конструктивний результат.



Важливо розуміти його змістове наповнення, його базові складові
компоненти, якими є: 1. Сила реальності (зміст: 1.1. Не відкладай на «потім»
те, що необхідно зробити сьогодні. 1.2. Зніми рожеві окуляри ілюзії. Реально
й своєчасно оцінюй складності, сприймаючи їх як шанс проявити себе в
справі. 1.3. Шукай опору в собі, а не десь ззовні.1.4. Дотримуйся порад, які
даєш іншим). 2. Сила вибору ( зміст:  2.1.  Досягти не своєї мети –  це не
значить прийти до успіху. 2.2. Роздумуй, тому що роздуми – джерело
внутрішньої сили. 2.3. Уявляй, бо уява - джерело творчості. 2.4. Читай, бо це
джерело мудрості. 2.5. Допомагай іншим – це ключ до духовності). 3. Сила
послідовності (зміст: 3.1. Будь дисциплінованим і послідовним. 3.2.
Обмежуй примхи – так ми пробуджуємо власні здібності. 3.3. Не зупиняйся
на півдорозі. 3.4. Постійно прагни успіху – і він сам спрямується до тебе!). 4.
Сила наміру (зміст: 4.1. Потужний і послідовний намір немає перешкод –
йому підвладне все. 4.2. Той, хто не вкладає свідомо наміри в свої життєві
плани, перетворює їх в пусті фантазії. 4.3.Єдина перешкода на шляху
здійснення моїх планів – мої ж сумніви. 4.4. Я свідомо стежу, щоб мої наміри
були ясні, чіткі, щиро ціннісні для мене й однозначні). 5. Сила лояльності до
себе (зміст: 5.1.Залишай за собою право на помилку. 5.2. Придумай і захисти
себе афірмаціями, які допоможуть тобі позитивно чи нейтрально реагувати
на власні помилки. 5.3. Будь патріотом самого себе! Ти будеш подобатися
собі настільки, насправді схвалюєш і приймаєш себе. І рівно настільки ж ти
будеш подобатися оточуючим людям. 5.4. Подібне притягує подібне. 5.5.
Звинувачуючи себе в будь-яких недоліках, ти створюєш образ жертви, який
зробить тебе жертвою у відносинах з іншими людьми. 5.6. Змінись сам – і
тоді міниться твоє життя). 6. Сила настрою (зміст: 6.1. Настрой себе на тон
переможця! Потрібно потужно, всім серцем вірити в те, що ти можеш
перемогти. 6.2. Ключ до успіху – довіра до себе, свого потенціалу творця. 6.3.
Ділися з іншими тим, що для тебе дороге, цінне. 6.4. Ми збагачуємося
дякуючи своїй щедрості. 6.5. Наслідком великої послуги є величезна
нагорода ). 7. Сила завзятості, азарту (зміст: 7.1. Ми знаємо більше, ніж нам
здається, й можемо більше, ніж ми знаємо. 7.2. Нічим не ризикуючи,
ризикуємо двічі. 7.3. Усе найцікавіше в житті балансує на межі між «Це дуже
небезпечно!» і «За це варто поборотися!»). 8. Сила любові (зміст: 8.1. Любов
– справжня суть людини. Любов розуміє і приймає все. Любов сповідує
гармонію й добро. Любов прощає дурниці, вибачає наївність і найважче
завдання любові – прощати жорстокість. 8.2. Успіх починається з любові!
Прагнучи розв‘язати яку-небудь проблему, робіть її з любов‘ю. 8.3.
Допоможіть собі зрозуміти, що причина вашої проблеми – в недостатній силі
любові, бо така причина всіх проблем. 8.4. Ніщо не випадково! ). 9. Сила мрії
(зміст: 9.1. Мрій і бажай! Усе, що сьогодні є в світі, колись було мрією. 9.2.
Чим яскравіші мрії, тим значніші досягнення! Очікування прямо впливають
на результат. 9.3. Не зупиняйтеся на досягнутому! 9.4. На шляху до мети
головна перепона – це сумніви, які виникають на шляху до здійснення мрії).
10. Сила присутності «тут і тепер» (зміст: 10.1 Будь терпеливим! Без терпіння
немає самоконтролю. 10.2. Терплячий при потребі може пригальмувати себе



й не піддатися стихійному поривові емоцій. 10.3. Перебувай «тут і тепер».
Йти до успіху можна лише в сьогоденні. 10.4. Бери на себе відповідальність.
10.5. Відповідай за те, що взявся зробити. 10.6. Держи відповідь за зроблене).


